(Weekendkracht) Masseur/Hamammederwerker Thermen Soesterberg
Een bezoek aan Thermen Soesterberg betekent genieten van ultieme ontspanning in sauna’s en
weldadige zwembaden, maar ook heerlijk relaxen in de sfeervolle rustruimtes. Om een wellnessdag
compleet te maken, boeken veel van onze gasten een beautybehandeling en/of een massage in
ons prachtige, luxe beautycentrum. De hamam in het beautycentrum van Thermen Soesterberg is
een van de mooiste van Nederland.
Vind je het leuk om hier als Masseur te werken? Wij zijn op zoek naar oproepkrachten voor met
name de weekenden, vakanties en tijdens de feestdagen.
Wat wij van je vragen:

•
•
•
•
•

je bent de zaterdag en/of zondag beschikbaar
je beschikt over een diploma sportmassage of bent bereid deze te behalen
je hebt bij voorkeur diploma’s / certificaten voor andere massagevormen
je bent flexibel en beschikbaar met name in de weekenden, zowel overdag als in de
avonden, in vakanties en op feestdagen
je bent bereid om cursussen en trainingen te volgen om je takenpakket verder uit te
breiden

Jij hebt wat te bieden, wij natuurlijk ook!

•
•

•

•
•

Je gaat werken in een ambitieus familiebedrijf met een ontspannen karakter. Het mooist is
dat je bij ons alle ruimte krijgt voor eigen ideeën en inbreng!
Je verdient een marktconform salaris. Ook mag je rekenen op prima secundaire
arbeidsvoorwaarden zoals leuke kortingsacties m.b.t. onze eigen producten. Denk aan
toegang tot de sauna’s en genieten van onze eigen professionele keuken tegen zeer
aantrekkelijke prijzen.
We vinden het belangrijk dat je jezelf kunt ontwikkelen en dat je ruimte hebt om te groeien
én door te groeien. Daarom bieden we binnen onze eigen Academy een uitgebreid pakket
aan opleidingsmogelijkheden en interne trainingen.
pensioenopbouw vanaf 21 jaar
Wat we net zo belangrijk vinden: een goede balans tussen werk en privé. Dat is iets waar
we samen aan werken. We hebben oog voor onze gasten, maar zéker ook voor jou!

